
REKLAMA 000000

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
Przedmiotem Wezwania są 100.897.904 (sto milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery) akcje 
zwykłe na okaziciela spółki Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda, 
zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLECHPS00019 („Akcje”), które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulo-
wanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
Jedna Akcja uprawnia jej właściciela do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego
Firma: Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jana Christiana Szucha 6, 00-582 Warszawa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Firma: Bafia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jana Christiana Szucha 6, 00-582 Warszawa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział  
– Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Tel.: (22) 521 80 10

Faks: (22) 521 79 46

Email: dm@pkobp.pl

Numer rejestru: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie będzie dalej 
nazywana „DM PKO BP”.

Firma: IPOPEMA SECURITIES S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa 

Tel.: +48 22 236 92 95 (98)

Faks: +48 22 236 92 82

Email: ipopema@ipopema.pl

Numer rejestru: 0000230737

IPOPEMA SECURITIES S.A. będzie dalej nazywana „IPOPEMA”.
DM PKO BP i IPOPEMA będą łącznie nazywane „Podmiotami Pośredniczącymi”.

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i 
odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć
Nabywający, jako podmiot nabywający Akcje w wyniku Wezwania zamierza uzyskać 100.897.904 (sto milionów osiemset dzie-
więćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery) Akcje, uprawniające do 100.897.904 (sto milionów osiemset dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy dziewięćset cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada w zaokrągleniu 24,45% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nabywający jako podmiot nabywający Akcje w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, odpowiadającej 272.375.784 (dwustu siedemdziesięciu dwóm milionom trzystu siedemdziesięciu pięciu 
tysiącom siedmiuset osiemdziesięciu czterem) akcjom Spółki.

6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania,  
i odpowiadająca jej liczba akcji
Nabywający, jako podmiot nabywający Akcje w wyniku Wezwania, zamierza uzyskać 100.897.904 (sto milionów osiemset dzie-
więćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery) Akcje, uprawniające do 100.897.904 (sto milionów osiemset dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy dziewięćset cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada w zaokrągleniu 24,45% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nabywający, jako podmiot nabywający Akcje w wyniku Wezwania, zamierza osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, odpowiadającej 272.375.784 (dwustu siedemdziesięciu dwóm milionom trzystu siedemdziesięciu pięciu 
tysiącom siedmiuset osiemdziesięciu czterem) akcjom Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli 
akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot 
Nie dotyczy. Nabywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie Wezwania.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem
Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,75 PLN (słownie: sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję 
(„Cena Akcji”).

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze 
wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny
Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.
Cena Akcji nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 
6 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, która wynosi 6,75 PLN (słownie: sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
Cena Akcji nie jest niższa od najwyższej ceny zapłaconej za akcje Spółki przez Wzywającego, którąkolwiek z jego spółek zależ-
nych lub podmiotów dominujących w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, która wynosiła 6,50 zł. Wyżej określo-
ne nabycie akcji Spółki zostało dokonane raz w czasie ostatnich 12 miesięcy przez Nabywającego (który na dzień ogłoszenia 
Wezwania jest spółką zależną Wzywającego) w dniu 10 czerwca 2015 r.
Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze 
wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów
Data ogłoszenia Wezwania: 24 czerwca 2015 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 14 lipca 2015 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 29 lipca 2015 r. o godz. 17:00 czasu warszawskiego
Przewidywany dzień transakcji na GPW 3 sierpnia 2015 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW: 6 sierpnia 2015 r. 
Okres przyjmowania zapisów może ulec (jednorazowo lub wielokrotnie) wydłużeniu do 70 (siedemdziesięciu) dni, jeżeli, w 
wyłącznym uznaniu Wzywającego, takie wydłużenie będzie konieczne dla realizacji celu Wezwania. Wzywający zawiadomi o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, 
jednak nie później niż siedem dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.
Okres przyjmowania może być także (raz lub wielokrotnie) przedłużony do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni na podstawie 
§ 7 ust. 3 pkt 2 litera a) Rozporządzenia – jeżeli, po ogłoszeniu Wezwania zaistniała uzasadniona okoliczność, wskazująca na 
możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną 
nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni. Wzywający zawiadomi o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni 
przed dniem upływu pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. 
Termin przyjmowania zapisów nie może być skrócony.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
Podmiotem dominującym Wzywającego jest Echo Partners B.V., z siedzibą w Amsterdamie, który, na datę ogłoszenia 
Wezwania, posiada 69.720 udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników Wzywającego.
Echo Partners B.V. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, będącą współwłasnością oraz współ-
kontrolowaną przez Griffin Topco III S.à r.l. (podmiot zależny od i zarządzany przez Oaktree) oraz LVS II LUX XX S.À R.L. (podmiot 
zależny od i zarządzany przez PIMCO).

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
Nabywający jest podmiotem w 100% zależnym od Wzywającego. Wzywający posiada 111.560 udziałów w kapitale zakładowym 
Nabywającego, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Nabywającego. 
Podmiotem dominującym Wzywającego jest Echo Partners B.V., z siedzibą w Amsterdamie, który, na datę ogłoszenia 
Wezwania, posiada 69.720 udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego, uprawniających do 100% łącznej liczby głosów na 
zgromadzeniu wspólników Wzywającego.
Echo Partners B.V. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, będącą współwłasnością oraz współ-
kontrolowaną przez Griffin Topco III S.à r.l. (podmiot zależny od i zarządzany przez Oaktree) oraz LVS II LUX XX S.À R.L. (podmiot 
zależny od i zarządzany przez PIMCO).

13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem 
dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy
W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.
Podmiot dominujący wobec Wzywającego nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.
Wzywający posiada pośrednio, poprzez Nabywającego, podmiot w 100% zależny od Wzywającego, 171.477.880 (sto siedem-
dziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji Spółki, uprawniających do 
41,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Z wyjątkiem Nabywającego, Wzywający nie posiada podmiotów zależnych.
Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem 
dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania
Wzywający bezpośrednio nie posiada ani nie zamierza nabyć Akcji w Wezwaniu. Jednakże w wyniku Wezwania, Wzywający 
poprzez Nabywającego, podmiot w 100% zależny od Wzywającego, zamierza osiągnąć 272.375.784 (dwieście siedemdziesiąt 
dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki stanowiące 66% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz uprawniające do wykonywania 272.375.784 (dwustu siedemdziesięciu dwóch milionów 
trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy siedemset osiemdziesiąt czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Z wyjątkiem Nabywającego, Wzywający nie posiada podmiotów zależnych.
Po zakończeniu Wezwania, podmiot dominujący Wzywającego nie będzie bezpośrednio posiadał żadnych akcji Spółki.

15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada 
wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi
W dniu ogłoszenia Wezwania Nabywający posiada 171.477.880 (sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta siedem-
dziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji Spółki, uprawniających do 41,55% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.
Ani podmiot dominujący Nabywającego nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, ani Nabywający nie posiada żadnych 
podmiotów zależnych.

16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z 
podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania
Nabywający będzie jedynym nabywcą Akcji w Wezwaniu, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 14 
Wezwania.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje
Nabywający jest podmiotem w 100% zależnym od Wzywającego. Wzywający posiada 111.560 udziałów w kapitale zakładowym 
Nabywającego, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Nabywającego.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem
Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez IPOPEMA oraz DM PKO BP. 
IPOPEMA będzie przyjmować zapisy przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub 
pocztą kurierską, na następujący adres:
IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
pod warunkiem, że IPOPEMA otrzyma takie zapisy nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów do godziny 17:00 
czasu warszawskiego.
DM PKO BP będzie przyjmować zapisy złożone bezpośrednio w punktach obsługi klienta („POK”), zgodnie z listą wskazaną 
poniżej, w godzinach pracy POK:

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI  
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.

Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach („Spółka”) jest 
ogłaszane przez Lisala sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Wzywający”) w związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki przez Wzywającego w wyniku nabycia 100% udziałów w Bafia sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie („Nabywający”), która posiada 171.477.880 (sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt 

siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji Spółki, uprawniających do 41,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa-

dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.  
z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania 
oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729 ze zmianami) („Rozporządzenie”).



Nr MIASTO
ADRES

kod ulica

1 Bełchatów 97-400 ul. Wojska Polskiego 65

2 Białystok 15-426 Rynek Kościuszki 16

3 Bydgoszcz 85-005 ul. Gdańska 23

4 Częstochowa 42-200 ul. Najświętszej Maryi Panny 19

5 Dębica 39-200 ul. Piłsudskiego 20

6 Elbląg 82-300 ul. Teatralna 9

7 Gdańsk 80-958 ul. Okopowa 3

8 Gdynia 81-354 ul. Wójta Radtkego 53

9 Jastrzębie Zdrój 44-335 al. Piłsudskiego 31

10 Jelenia Góra 58-506 ul. Różyckiego 6

11 Katowice 40-009 ul. Warszawska 7

12 Koszalin 75-841 ul. Jana Pawła II 23/25

13 Kraków 31-110 ul. Piłsudskiego 19

14 Kraków 31-934 os. Centrum-E 13

15 Krosno 38-400 ul. Bieszczadzka 3

16 Legnica 59-220 pl. Klasztorny 1

17 Lublin 20-002 ul. Krakowskie Przedmieście 14

18 Łódź 92-332 al. Piłsudskiego 153

19 Olsztyn 10-541 ul. Dąbrowszczaków 30

20 Opole 45-072 ul. Reymonta 39

21 Płock 09-400 ul. Tumska 20c

22 Poznań 60-914 pl. Wolności 3

23 Puławy 24-100 ul. Partyzantów 3

24 Racibórz 47-400 ul. Pracy 21

25 Rzeszów 35-959 ul. 3-go Maja 23

26 Słupsk 76-206 ul. 11 Listopada 2

27 Sosnowiec 41-200 ul. Kilińskiego 20

28 Suwałki 16-400 ul. Noniewicza  89

29 Szczecin 70-404 al. Niepodległości 44

30 Toruń 87-100 ul. Szeroka 14/16

31 Wałbrzych 58-300 Rynek 23

32 Warszawa 02-515 ul. Puławska 15

33 Warszawa 00-010 ul. Sienkiewicza 12/14

34 Wrocław 50-082 ul. Ks. Piotra Skargi 1

35 Zielona Góra 65-066 ul. Żeromskiego 2

19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, 
które odpowiedziały na wezwanie
W czasie trwania Wezwania Wzywający ani Nabywający nie zamierzają nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie 
w czasie trwania okresu przyjmowania zapisów.
Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte na GPW w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, 
tj. w dniu 3 sierpnia 2015 r., chyba że okres przyjmowania zapisów zostanie przedłużony. Rozliczenie przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) powyższych transakcji nabycia Akcji nastąpi nie później niż trzy dni robocze po dniu ich 
zawarcia, tj. do dnia 6 sierpnia 2015 r., chyba że okres przyjmowania zapisów zostanie przedłużony.

20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż 
zdematerializowane
Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z 
określeniem cech tej zależności 
Wzywający nie jest podmiotem zależnym od Spółki. 

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych 
wezwaniem, z określeniem cech tej zależności
Nabywający nie jest podmiotem zależnym od Spółki. 

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania 
akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji 
lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie 
jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub 
zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie 
wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego 
niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania
Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania (i) nie istnieją warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia 
Akcji w Wezwaniu oraz (ii) w dniu 21 maja 2015 r. została wydana decyzja Komisji Europejskiej w sprawie udzielenia zgody na 
nabycie Akcji.  

24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania 
Wzywający zamierza utrzymać akcje Spółki w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający nadal dokonuje oceny i bada różne scenariusze dotyczące działalności Spółki.

25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem 
wezwania
W związku z tym, że Nabywający jest podmiotem w 100% zależnym od Wzywającego, zamiary Nabywającego dotyczące Spółki 
są tożsame z zamiarami Wzywającego określonymi w punkcie 24 powyżej.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania
Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Nabywający i Wzywający mogą odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy 
po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji. 

27.Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie 
akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy
Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Nabywający nabędzie wszystkie 
Akcje objęte zapisami złożonymi w Wezwaniu, jeżeli liczba Akcji objętych zapisami nie przekroczy 100.897.904 (sto milionów 
osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery), a jeżeli liczba Akcji objętych zapisami przekroczy 100.897.904 
(sto milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery), Akcje będą nabywane na zasadzie proporcjonalnej 
redukcji.

28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej 
redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku 
wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy
Jeżeli po proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, liczba Akcji nabywanych od poszczegól-
nych osób, które odpowiedziały na Wezwanie nie będzie liczbą całkowitą, liczba ta ulegnie zaokrągleniu w dół do najbliższej 
liczby całkowitej, zaś Akcje pozostające do nabycia w wyniku takich zaokrągleń będą nabywane w kolejności od największych 
do najmniejszych zapisów na Akcje w ramach Wezwania, aż liczba nabytych Akcji osiągnie 100.897.904 (sto milionów osiem-
set dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery). W przypadku gdy po przeprowadzeniu wskazanej procedury zostaną 
zapisy złożone na taką samą liczbę Akcji, zostanie przeprowadzone losowanie dotyczące nabywania Akcji. 

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju 
i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu 
zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej 
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., na kwotę nie mniejszą niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez 
Nabywającego w ramach Wezwania.
Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogło-
szenia Wezwania.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne
a) Informacje o Wzywającym 

Wzywający jest podmiotem zależnym Echo Partners B.V., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, 
będącej współwłasnością oraz współkontrolowaną przez Griffin Topco III S.à r.l. (podmiot zależny od i zarządzany przez 
Oaktree) oraz LVS II LUX XX S.À R.L. (podmiot zależny od i zarządzany przez PIMCO).

b) Umowa nabycia udziałów Nabywającego
Dnia 10 czerwca 2015 r., FTF Columbus S.A. („Sprzedający”), Wzywający oraz Michał Sołowow („Gwarant”) zawarli umowę 
sprzedaży dotyczącą 100% udziałów w Nabywającym („Umowa”). Na podstawie Umowy Wzywający nabył 100% udziałów w 
Nabywającym, który jest właścicielem 41,55% akcji w Spółce. 
W oparciu o istniejące uzgodnienia, Wzywający uzyskał zobowiązania do złożenia zapisów w ramach wezwania na akcje Spółki 
stanowiące co najmniej 4,33%.

c) Pozostałe warunki Wezwania
Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, 
które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie 
wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. 
Niniejsze Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów 
na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone 
prawami osób trzecich.
Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

d) Procedura odpowiedzi na Wezwanie 
Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie za pośrednictwem IPOPEMA, które posiadają Akcje, powinny 
złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: 

i.  dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania 
(włącznie), oraz

ii.  nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach 
Wezwania (włącznie).

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, przesyłając dokumenty na adres 
IPOPEMA, powinni wysłać (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską) wymienione poniżej dokumenty 
w takim terminie, aby nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godziny 17:00, IPOPEMA otrzymała:

− oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie i. powyżej; oraz

−  wypełniony i podpisany formularz zapisu (w dwóch egzemplarzach; po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie i 
dla IPOPEMA); podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez 
pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w formularzu zapisu powinny 
być identyczne z danymi wskazanymi na świadectwie depozytowym jako dane osobowe posiadacza Akcji).

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:
IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Z dopiskiem w górnym lewym rogu koperty
”Wezwanie – ECHO”
Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie za pośrednictwem DM PKO BP, które posiadają Akcje, powinny 
złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozyto-
wego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji 
na rzecz Nabywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W POKach, wymienionych 
w pkt. 18 niniejszego Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dniach w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach 
pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach 
formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz 
DM PKO BP) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych akcjonariusza.
Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finanso-
we oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
DM PKO BP w ramach Wezwania przyjmował będzie wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez 
DM PKO BP.

e) Informacje dodatkowe
Akcjonariusz niezamierzający sprzedawać Akcji w Wezwaniu powinien wziąć pod uwagę, że zakończenie Wezwania może 
istotnie wpłynąć na ograniczenie liczby Akcji znajdujących się w wolnym obrocie na GPW.

f) Koszty rozliczeń
Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, koszty i wydatki pobierane przez podmioty 
prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji 
sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich 
rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.
Wzywający, Nabywający ani Podmioty Pośredniczące nie będą odpowiedzialne za zwrot kosztów poniesionych przez akcjona-
riuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia 
zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w 
przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

g) Zastrzeżenie prawne
Niniejsze Wezwanie nie stanowi oferty papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty papierów wartościowych w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Wzywającego lub Nabywającego nie będą oferowane ani sprzedawane 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez dokonania ich rejestracji lub uzyskania zwolnienia z rejestracji. 
Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego, Nabywającego ani 
Podmiotów Pośredniczących.

h) Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Wzywający uważa, że oczekiwania przedstawione w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, jak i w stwierdzeniach dotyczą-
cych zamiarów, są racjonalne, nie można jednak zapewnić, że oczekiwania te okażą się prawidłowe. Stwierdzenia dotyczące 
przyszłości są obarczone szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, 
że faktyczne wyniki mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczą-
cych przyszłości, ponieważ dotyczą one zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą wystąpić lub nie w przyszłości i które 
mogą być poza zdolnością ich kontroli lub przewidzenia przez Wzywającego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią 
gwarancji wyników osiąganych w przyszłości. Wzywający nie zobowiązuje się do publicznego uaktualnienia lub weryfikowania 
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości na skutek uzyskania nowych informacji lub zajścia przyszłych zdarzeń, jak 
również w wypadku wystąpienia innych okoliczności.
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